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ВІД  РЕДКОЛЕГІЇ

По горизонталі
5 Райцентр на Прикарпатті, де в селі Данильче народився 

майбутній академік Ярослав Яцків  
6 Знаменитий учень Я. Яцківа, колишній співробітник обсер-

ваторії, потім – співробітник НАСА  
9 «Світогляд» як періодичне видання, головним редактором 

якого є  Я. Яцків  
10 Свята ріка в Ізраїлі, в якій омивався Ярослав Яцків  
14 Він любив їх читати з дитинства  
15 Ярослав Яцків – астроном і …  
16 «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю» –  улюблена …......  

Я. Яцківа  
19 Його вчений полюбив з юнацьких років  
22 … Плачу –  найбільша релігійна і національна святиня 

євреїв, де побував у свій час Я. Яцків  
23 Я. Яцків як українець з великої букви  
24 Голосування, осторонь яких не стоїть Я. Яцків  
25 Науково-технічний …  
29 Український вчений, винахідник, ініціатор заснування 

Харківського університету, почесним доктором якого є Я. Яцків  
30 Пора року, коли народився Ярослав Яцків  
31 Система знань, яка вивела Я. Яцківа "в люди"  
36 Її береже вчений змолоду  
37 Я. Яцків як … і активний дослідник з визначення коорди-

нат полюсів Землі  
38 Одна з космічних програм, у підготовці якої брав активну 

участь академік  
41 Орденська …  
42 Фотозбірник, де відображена історія роду вченого  
43 Обласний центр України, де в 1960–62 рр. Я. Яцків пра-

цював астрономом-спостерігачем у гравіметричній обсерваторії 
АН України   

44 Пік на Кавказі, де завдяки організаторським здібностям та 
наполегливості вченого побудовано найвищу в Європі високо-
гірну астрономічну обсерваторію   

По вертикалі
1 Місяць, коли в 2002 р. Я. Яцків став Головою науково-ви-

давничої ради НАН України   
2 Ексміністр культури України, який теж, як і Я. Яцків, родом 

з Прикарпаття   
3 Фах академіка Любомира Пирога, який теж родом з При-

карпаття  
4 Мала планета, яка була відкрита ще в радянський час  
7 Український національний канал, на якому виступав Я.Яц-

ків  
8 Галактика, космос, всесвіт, небесні світила  
11 Країна, згадувана в працях Я. Яцківа  
12 Французький філософ, фізик, фізіолог, математик, осно-

воположник аналітичної геометрії, престижною міжнародною 
премією імені якого нагороджений Я. Яцків  

13 Український дисидент, політв’язень, премією імені якого 
нагороджено Я. Яцківа  

17 Я. Яцків, академік НАН 1985р., … української астрономіч-
ної асоціації  

18 Стара назва Івано-Франківська  
20 Академік щодо багатьох нагород та премій  
21 Державна … єдиного часу і еталонних частот, головою 

якої є Я. Яцків  
26 Скільки мов знає Яцків ?  
27 Наприклад, геологічна …  
28 Вчений щодо фізико-математичних наук  
32 Вчений, премією якого нагороджений Я. Яцків  
33 Одна з найбільших малих планет (астероїдів)  
34 Ім’я Месінга, на зустрічах з яким бував Я. Яцків  
35 Людина як ініціатор, творець нового прогресивного у на-

уці, техніці  
39 «… і час» – журнал, редактором якого був Я. Яцків  
40 Журнальний …  

Підготував Ігор Кутний, смт. Букачівці, 
Рогатинський район, Івано-Франківська область

Члени Редколегії й редакції 
науково-популярного журналу 

«Світогляд»
щиро вітають головного редактора

Ярослава Степановича Яцківа
з ювілеєм!

Бажаємо доброго здоров'я, 
творчої наснаги та оптимізму!

У подарунок розміщуємо кросворд, 
присланий в редакцію Ігорем Кутним,

земляком ювіляра.
Тому, хто надішле до 25 лютого 2021 р.  
розгаданий кросворд, редакція дарує 

цей випуск журналу 
і книги Ярослава Яцківа 

«Хроніки пост-ювілейного життя» та 
«Неформальна біобібліографія» 

з дарчим підписом 
ювіляра.




